
 

 

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلميوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

--  جیجلجیجل  --ىىجامعة محمد الصدیق بن یحیجامعة محمد الصدیق بن یحی   

اإلجتماعیةاإلجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة و كلیة العلوم اإلنسانیة و      

اافونیفونیرطرطو و األ األ قسم علم النفس وعلوم التربیة و قسم علم النفس وعلوم التربیة و    

  

  ::عنوان المذكرةعنوان المذكرة

 

  

 

في علوم التربیةاللیسانس  لنیل شهادة مكملةمذكرة   

.علم النفس التربوي:تخصص   

  :ةاألستاذتحت إشراف                                                        :تینلبمن إعداد الطا

  بشتة حنان                                                                  جریو دنیا- 

  أعبكة مریم - 

  

  

  

  

  

  

مم20202020//مم20201919السنة الجامعیة السنة الجامعیة    

  

اتجاهات الشباب نحو استخدام التیك توك وعالقته بالقیم 

  االجتماعیة



 :ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن عالقة التیك توك بالقیم االجتماعیة لدى الشباب ومعرفة عالقة التیك 

توك بالقیم المعرفیة لدى الشباب، ومعرفة عالقة التیك توك بالقیم الوجدانیة، ومعرفة عالقة التیك توك 

  :بالقیم السلوكیة وقد خلصت للنتائج التالیة

  .عالقة استخدام التیك توك بشبكات التواصل االجتماعي -

 . عالقة استخدام التیك توك بالقیم المعرفیة لدى الشباب -

 .عالقة استخدام التیك توك بالقیم الوجدانیة لدى الشباب -

 .عالقة استخدام التیك توك بالقیم السلوكیة لدى الشباب -

Abstract  

 The purpose of this study is to discover the relationship of Tik Tok with social 

values among young people and to know the relationship of Tik Tok with the 

values exposed in young people, to know the relationship of Tik Tok with the 

values of unity, and to know the relationship of Tik Tok with the behavioural 

techniques, and the following results were concluded: the relationship of Tik 

Tok use the values exposed among young people. The relationship of Tik Tok 

use with the unitary values of youth. The relationship of Tik Tok use to 

behavioural values in youth. 
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شهدت الثورة التكنولوجیة وانتشارها السریع في العالم في هذا القرن والمتمثلة في تطور شبكة 

بین شعوب دول العالم إلى قریة صغیرة، تربطها شبكة اتصاالت  االجتماعيومواقع التواصل  اإلنترنت

  . واحدة

 االجتماعيلتأثیر على الشباب مشكلة لشخصیتهم وسلوكهم لولقد تحولت شبكة اإلنترنت إلى أداة 

والسیاسیة، تستهدف  واالقتصادیة االجتماعیةفقد أصبحت ذو أهمیة بالغة األثر على جمیع األصناف 

یر خاصة یمل بطریقة، أو بأخرى في التأثیر والتغعجتمع وأطیافه دون استثناء، فهي تجمیع شرائح الم

تطبیق التیك توك ، هذا األخیر یتبع آثار وأنماط تفكیر سلوك الشباب  على الشباب، خاصة بعد ظهور

والتوجیهي الذي یلعبه هذا التطبیق في التأثیر على قیم الشباب  االجتماعيودراسة طبیعة التأثیر 

، فقد أصبح التیك توك الوسیلة األقوى واألعم واالجتماعيوسلوكیاتهم ومظهرهم الخارجي وتوافقهم األسري 

التفاعل والتأقلم مع هذا الواقع نفسهم ما یملكه من عوامل فقد حاول الشباب ل ،تأثیر على فئة الشبابفي ال

  . ى بعنایة الشبابظالتي تح والثوابتبكل ما یستطیع من أدوات إال أنه قد تتصادم مع القیم 

حیث تضمنت الدراسة  ،االجتماعیةبین التیك توك والقیم  االرتباطلهذا جاءت هذه الدراسة لمحاولة معرفة 

  . جانب نظري وآخر میداني: جانبین

جاء هذا الجانب بقصد تكوین نظرة شاملة حول موضوع الدراسة وفقا لمتغیرات الدراسة،  :الجانب النظري

  . واشتمل على مقدمة وثالثة فصول

  . أما المقدمة فقد كانت عبارة عن عرض وتقدیم للموضوع

وتساؤالت واألهمیة واألهداف وتحدید المفاهیم الخاصة بالدراسة  إشكالیةاشتمل على : الفصل األول

  . وأخیرا فرضیات الدراسة ،ومناقشة الدراسات السابقة والتعلیق علیها

" التیك توك " تناول متغیر الدراسة األول التیك توك، حیث تضمن تعریف التطبیق  :الفصل الثاني

  . االجتماعیةونشأته، خصائصه، استخداماته، وآثاره 

حیث تضمن تعریفها، أهمیتها، مكوناتها، "  االجتماعیةالقیم " تناول المتغیر الثاني  :الفصل الثالث

 .مصادرها، خصائصها، وظائفها، دورها، أنواعها والنظریات المفسرة لها



 اإلطار المنهجي للدراسة : الفصل األول

  : تمهید

  إشكالیة الدراسة : أوال

  أسباب اختیار الموضوع : ثانیا

  أهمیة الموضوع : ثالثا

  أهداف الدراسة : رابعا

  تحدید مفاهیم الدراسة إجرائیا : خامسا

  الدراسات السابقة : سادسا

  مناقشة الدراسات السابقة : سابعا

  فرضیات الدراسة : ثامنا

 



 الفصل األول                                                                   اإلطار المنھجي للدراسة
 

3 
 

   :تمهید

ي بحث علمي، والمرجع العام للبحث من الناحیة ألالنظري أهم الركائز األساسیة یعد اإلطار 

النفسیة ویعتبر المرآة التي تعكس قدرة الباحث على انجاز هذا البحث، نظرا لكونه یعطي تصورا واضحا 

وعلیه سیتم التطرق في هذا الفصل إلى  ،لما یرید الباحث الوصول إلیه من خالل تبیان حدود بحثه

إشكالیة الدراسة وأسباب اختیار الموضوع واألهمیة واألهداف، مع استعراض المفاهیم األساسیة للدراسة 

  . السابقة التي طرحت حول الموضوع
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  : اإلشكالیة

لماضي نقلة نوعیة أحدثت التطورات التكنولوجیة الحدیثة في منتصف قرن التسعینات من القرن ا

وثورة حقیقیة، حیث انتشرت شبكة اإلنترنت في أرجاء المعمورة، ودخلت كل بیت في المدن والقرى 

لتقارب لوربطت أجزاء هذا العالم المترامي األطراف في فضائها الواسع ومهدت الطریق لكافة المجتمعات 

هذه الشبكة لمستخدمیها العدید من الوسائط والتطبیقات،  إتاحةوالتعارف وتبادل األفكار واآلراء، من خالل 

ظهور شبكات المحادثة  إلىفأصبحت وسیلة لتحقیق التواصل بین األفراد والمجتمعات، وقد أفضت 

على اهتمام أكبر عدد من أفراد المجتمع، نظرا لما تقدمه من خدمات  تستحوذوغیرها، إذا أنها أصبحت 

هذا األخیر عبارة عن تطبیق " تیك توك " یزات، ومن أبرز هذه المواقع موقع متنوعة ولما تتمتع به من مم

اجتماعي متخصص لنشر الفیدیوهات بین رواده، حیث یقوم مستخدمیه بنشر فیدیوهات ومقاطع قصیرة أو 

فقد أصبح النافدة األولى لإلبداع وتفجیر المواهب الدفینة بحیث  ،مشاركة لحظات من حیاته بكل سهولة

الشباب من الولوج إلیه واستخدامه بأسلوب إبداعي، في حین شكل اإلدمان لبعض الفئات، حیث مكن 

التي تمثل اإلطار  االجتماعیةأصبح استخدامه بشكل مفرط ودون وعي، وأثر بشكل كبیر على القیم 

فرد والجماعة على حد سواء، وبالتالي فإن دورها یتمثل في تكوین شخصیة الالمرجعي لتصرفات الفرد 

ونسقه المعرفي والوجداني والسلوكي بمكانته وقدرته وقیمته في المجتمع الذي یعیش فیه فقد تسبب هذا 

في غیاب تام لدور اآلباء  ،التطبیق في تحطیم هذه القیم وانحالل أخالقي وفسق رهیب لشباب قصر

كالیة موضوعنا المتمثلة ومراقبتهم ألبنائهم تحت شعار الحریة والتحضر وهذا ما نود التطرق إلیه في إش

  الشباب نحو استخدام التیك توك عالقة بالقیم اإلجتماعیة؟  التجاهاتهل : في

  : ومن التساؤل الرئیسي نتطرق إلى التساؤالت الفرعیة

 هل إلستخدام التیك توك عالقة بالقیم المعرفیة ؟  -

 هل إلستخدام التیك توك عالقة بالقیم السلوكیة ؟  -

 توك عالقة بالقیم الوجدانیة ؟ هل إلستخدام التیك  -
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  : أسباب اختیار الموضوع: ثانیا

موضوع الدراسة یخضع لجملة من األسباب التي تجعل الباحث یختار على أساسها بحثه ومن  اختیارإن 

  : أهم هذه األسباب ما یلي

 . تطبیق التیك توك في التأثیر على الشباب الجزائريالوقوف على دور  -

 . تطبیق التیك توك كظاهرة عالمیة یستحق الدراسة والبحث في طبیعة األدوار التي یؤدیها -

من  االستخدامظاهرة استخراج التیك توك في المجتمعات العربیة وما خلفه هو  النتشارنظرا  -

 . إیجابیات وسلبیات

  أهمیة الدراسة : ثالثا

أحد المعاییر الهامة التي تساهم بدرجة كبیرة في تقویم وبناء شخصیة الفرد  االجتماعیةتعتبر القیم  -

 . من خالل غرس القیم األصلیة في نفوس األبناء واألفراد،القویم والفضیلة وتعریفهم الطریق 

تزوید األفراد بالطاقات الفاعلة لمواجهة مختلف المواقف الحیاتیة وٕابعادهم عن السلبیة وحمایتهم  -

 . التي تهدد كیانهم الشخصي رافاتاالنحمن 

 . تكتسي الدراسة أهمیة كبیرة كونها تناولت ظاهرة حدیثة مست مجتمعاتنا العربیة واإلسالمیة -

 . أن تطبیق التیك توك یحظى بإقبال كبیر من طرف شرائح المجتمع -

  أهداف الدراسة : رابعا

 . استخدام التیك توك على القیم المعرفیة لدى الشباب -

 . التیك توك على القیم السلوكیة لدى الشباب استخدام -

 . استخدام التیك توك على القیم الوجدانیة لدى الشباب -

   إجرائیاتحدید مفاهیم الدراسة : خامسا

، وهذا ما یسمح بالحصول على نظرة العلمي تعتبر عملیة تحدید المفاهیم من أهم خطوات البحث

أن االنطالق من مفاهیم صحیحة متفق علیها یعبر كما  ،شاملة من محتویاته قبل الدخول في التفاصیل

  : فیما یلي سنحاول تحدید المفاهیم المستخدمةو  عاب محتوى البحث،یعلى قدر كبیر من األهمیة لفهم واست
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یقوم األشخاص بتصویر أنفسهم بفیدیو قصیر  االنترنتهو عبارة عن منصة على : التیك توك -1

  . یةموسیقالویضیفون إلیه عدد من المؤثرات 

هي مجموعة من المعاییر والمبادئ التي یؤمن بها الشباب ویكتسبها من خالل تفاعله  :تعریف القیم -2

حیث من خاللها تحدد أهداف . مع المواقف داخل المجتمع سواء كانت قیم معرفیة، وجدانیة، أو سلوكیة

  . واتجاهات سلوكه

وتتم عن طریق اختیار قیمة معینة بین مجموعة من البدائل، ومقارنتها، والنظر في : القیم المعرفیة -3

  . االختیارنتائج اختیارها، وتحمل مسؤولیة 

  . تظهر من خالل الفخر بقیمة معینة وسعادة الفرد باختیارها :القیم الوجدانیة -4

ممارسة قیمة معینة في ظروف وذلك من خالل  ،تحدد عن طریق الممارسة والتجربة: القیم السلوكیة -5

  . وأوضاع مختلفة

  الدراسات السابقة : سادسا

  : االجتماعيالدراسات السابقة المتعلقة بشبكات التواصل / 1

 . لدردشةل االنترنتغالبیة العرب یستخدمون : بعنوان). 2011" (بیت كوم " دراسة موقع  -1-1

 اإللكترونیةإلى الشبكة  یلجئونفي الدول العربیة  االنترنتأظهرت الدراسة أن غالبیة مستخدمي 

ألغراض أخرى، مثل  االنترنتلدردشة مع أصدقائهم، أو العثور على أصدقاء جدد مقارنة بمستخدمي 

" بیت كوم " أجراها موقع أو التسوق اإللكتروني، وذكرت الدراسة المتخصصة التي  االنترنتالتعلم عبر 

في المنطقة العربیة  االنترنت الستخداملشرق األوسط أن السبب الرئیسي أحد أكبر مواقع التوظیف في ا

ساعات أو  3بمعدل یصل إلى  ،على الشبكة اإللكترونیة االجتماعیةیعود إلى المشاركة في النشاطات 

للتواصل  االنترنتممن شملتهم الدراسة یستخدمون ) %67(أكثر بصفة یومیة، وكشفت النتائج أن 

البرید اإللكتروني، فیما  یتواصلون یومیا مع أصدقائهم عبر أنهم  منهم) %36(ا ذكر ، بینماالجتماعي

وأضافت الدراسة  الفایسبوك والتویتر: مثل االجتماعيمواقع التواصل مع األصدقاء عبر  %31یتواصلون 

األمور التي تحظى بشعبیة ضمن النشاطات  من وغیرها أن مشاهدة الفیدیو واالستماع إلى الموسیقى،

  . االنترنتالیومیة لالتصال بشبكة 
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وتأثیره في العالقات  االجتماعیةاستخدام مواقع الشبكات : بعنوان )2012نومار، (دراسة  -2- 1

هدفت  دراسة عینة من مستخدمي التیك توك في الجزائر، جامعة الحاج لخضر باتنة، االجتماعیة

من خالل  االجتماعیةفي العالقات  االجتماعیةالدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام مواقع الشبكات 

دراسة عینة من مستخدمي موقع التیك توك في الجزائر، واستخدمت منهج المسح الوصفي فقد اعتمدت 

المحور األول یضم  :إلى ثالث محاور أساسیة االستبیانرئیسیة وقسم كأداة  واالستبیانعلى المالحظة 

فقرة، والمحور الثاني یضم الدوافع  12عادات وأنماط استخدام التیك توك لدى الجزائریین ویتكون من 

 16ویتكون من  االجتماعیةوالحاجات التي تكمن وراء استخدام الجزائریین لموقع التیك توك والعالقات 

فقرة، وتكونت عینة  16ویتكون من  جتماعیةاالفقرة، وأیضا المحور الثالث یضم التیك توك والعالقات 

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج  ،مستخدم لموقع التیك توك في الجزائر) 265(الدراسة من 

تقضي النسبة األكبر من المبحوثین أكثر من ثالث ساعات في استخدام التیك توك ویفضل أغلبهم : أهمها

األولى ویستخدم أغلب أفراد العینة موقع التیك توك بدافع نشر ما  خدمة التعلیقات ونشر فیدیوهات بالدرجة

وقد بینت النتائج أن هناك فروق ذات  ،یقومون به من أعمالهم الیومیة والتواصل مع األهل واألصدقاء

بین استخدام الذكور واإلناث وبین أیضا أن المبحوثین األكبر سنا یتعاملون بنوع من  إحصائیةداللة 

كما أن هذا األخیر یؤثر في قیم الشخص كما یؤدي إلى  ،استخدامهم لموقع التیك توكالوعي عند 

 ) 2012نومار، . (االجتماعيالملحوظ للفرد من التفاعل  االنسحاب

على التحصیل الدراسة  االجتماعيأثر مواقع التواصل : بعنوان )2016عمر وآخرون، (دراسة  -3- 1

، هدفت الدراسة لمعرفة آثار لطالبات الصف العاشر في مدرسة شفا عمرو األساسیة دولة فلسطین

استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي على التحصیل الدراسي لطلبة الصف العاشر في مدرسة شفا عمرو 

) 20(على االستبیان المكون من  واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي واعتمدت ،األساسیة للبنات

طالبة لدیهن حساب على مواقع التواصل اإلجتماعي وتوصلت ) 80(وتكونت عینة الدراسة من فقرة 

إن لمواقع التواصل اإلجتماعي تأثیرا سلبیا وٕایجابیا على التحصیل الدراسي : الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها

كما هنالك تأثیر لثقافة أولیاء األمور  ،التواصل اإلجتماعيللطالبات حسب كیفیة ومدة استخدامها لمواقع 

ومستواهم التعلیمي على طبیعة اآلثار الناتجة على التحصیل الدراسي للطالبات اللواتي یستخدمن مواقع 

 ) 2016عمرو وآخرون، . (التواصل اإلجتماعي
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 : الدراسات السابقة المتعلقة بالقیم اإلجتماعیة -2

على القیم األخالقیة للشباب الجامعي، التي قام بها الباحث أمین تأثیر األنترنت : دراسة بعنوان -1- 2

، تمحورت إشكالیتها بجامعات القاهرة والمنصورة واألزهر والجامعة األمریكیة بالقاهرة) 2003(سنة 

ما أثر استخدام األنترنت على القیم واالتجاهات األخالقیة للشباب الجامعي ؟ أما أهداف الدراسة : حول

استخدم الباحث المنهج الوصفي، واعتمد االستبیان في جمع . اإلشكالیةفتمثلت في اإلجابة عن تساؤل 

مبحوث من الطلبة ذكور وٕاناث، ومما كشفت عنه ) 400(عینة الدراسة فقد شملت  أماالبیانات المیدانیة 

من الشباب یعتقدون أن هناك مخاطر أخالقیة لالنترنت، وهناك استخدام من ) %74(الدراسة أن حوالي 

لجماعات عالمیة مشبوهة  مامة وتحمیل األغاني والنغمات واالنضطرف الشباب للمواقع اإلباحیة والمحادث

 . عات التي یتصفح الشباب مواقعه على األنترنتوقد جاء الترفیه على رأس الموضو 

دور القیم اإلجتماعیة في الوقایة من الجریمة، جامعة اإلمام : بعنوان )2005الحسنیة، (دراسة  -2- 2

، هدفت الدراسة ونزالء إصالحیة الحائر، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیةمحمد بن سعود اإلسالمیة، 

اإلجتماعیة في الوقایة من الجریمة والتعرف على القیم التي تعمل على الوقایة إلى التعرف على دور القیم 

من الجریمة وأیضا معرفة الفروق في قیمة األمانة واحترام الجار واحترام حقوق الغیر وحب العمل والوالء 

الحائر الوطني واحترام الممتلكات العامة بین طلبة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة ونزالء إصالحیة 

ومعرفة دور المؤسسات اإلعالمیة في اكتساب القیم اإلجتماعیة والوقایة من الجریمة، واستخدمت هذه 

األولى لطالب جامعة اإلمام محمد بن  :الدراسة منهج المسح الوصفي، كما اعتمدت على استبانتین

إصالحیة الحائر وتكونت  لنزالء :مبحوث، واإلستبانة الثانیة) 400(مسعود اإلسالمیة تكونت عینتها من 

مرتكبي الجرائم، وثم اختیار العینة عشوائیا وقد توصلت الدراسة إلى النتائج ) 400(عینتها أیضا من 

 : التالیة

تفاوت اتجاهات الطالب عن سجناء نحو القیم حیث أن الطالب یتمسكون بالقیم اإلجتماعیة وتمسك  -

 . النزالء بسیط

الحسنیة، . (یم اإلجتماعیة لدى الطالب، ثم لدى السجناء بنسبة أقلأن لإلعالم دور هام في غرس الق -

2005 ( 

وافق النفسي اإلجتماعي لدى القیم اإلجتماعیة وعالقتها بالت: بعنوان) 2013الجمعوي، (دراسة  -3- 2

، هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بین القیم الطالب الجامعي، جامعة محمد بسكرة

نفسي اإلجتماعي لدى الطالب الجامعي، وقد اعتمدت على المنهج الوصفي اإلجتماعیة والتوافق ال
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طالبا من طلبة السنة الثانیة والسنة  )205(اإلرتباطي حیث أجریت الدراسة على عینة مكونة من 

الثالثة بمعهد العلوم اإلجتماعیة بجامعة الوادي، وثم اختیارها بطریقة عشوائیة، وقد طبقت هذه 

بندا، أما مقیاس التوافق النفسي ) 70(مقیاس القیم اإلجتماعیة یحتوي على الدراسة مقیاسین 

إن القیم اإلجتماعیة : بندا، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة) 80(اإلجتماعي یحتوي على 

�)لدى الطالب الجامعي ترتبط بتوافقه النفسي اإلجتماعي  = بتوافقه األسري ، كما ترتبط  (0.4

(� = �) االنفعاليالذاتي ، وكذلك ترتبط بتوافقه  (0.24 = جتماعیة ، غیر أن القیم اإل	(0.4

�)ال ترتبط بتوافقه الصحي  = ، كما أن القیم اإلجتماعیة ال ترتبط بجنس الطلبة  	(0

(� = 0.002)	  

 : الدراسات السابقة المتعلقة بالمتغیرین معا -3

األنترنت على  النتشاراإلجتماعیة  اآلثار :بعنوان )2002(ماجد عبد العزیز الخواجا  دراسة -1- 3

ما : ، وهي دراسة نظریة میدانیة تمحورت اشكالیتها حولالشباب الجامعي، بالجامعات األردنیة

 اإلجتماعیة والثقافیة لذلك ؟ هي المترتبات  مدى انتشار األنترنت بین الشباب وما

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، وقام بجمع البیانات النظریة والمراجع ذات عالقة 

بموضوع البحث في مجاالت األنترنت والمعلوماتیة والعولمة، التحوالت اإلجتماعیة وسمات 

، كما اعتمد العینة القصدیة االستبیانالشباب، أما جمع البیانات المیدانیة فقد اقتصرت على 

  . سنة 35- 18طالب واقتصرت على األعمار من  132شملت  والتي

شملت هذه الدراسة محاور رئیسیة تمثلت في شبكة األنترنت، الشباب، التغیر اإلجتماعي، 

، ومن النتائج المتوصل إلیها أن هناك استخدام متنامي لألنترنت بین الشباب الجامعي االتجاهات

، وهناك اهتمام بالمواقع المسلیة باالنترنتتعلیمیة والذي قد ترجع أسبابه إلى ربط المادة ال

  . جدیدة اجتماعیة وفكریة وسیاسیة التجاهاتوالحواریة، وهناك أیضا تشكل 

تأثیر شبكات التواصل اإلجتماعي على القیم اإلجتماعیة لدى : بعنوان) 2012خالد، (دراسة  -2- 3

، هدفت الدراسة إلى بیان مدى تأثیر شبكات الشباب الجامعي، جامعة طنطة بمحافظة الغربیة

ممارسة العامة الالتواصل اإلجتماعي على القیم اإلجتماعیة لدى الشباب الجامعي من منظور 

استخدمت الدراسة مقیاس  ،على منهج المسح اإلجتماعيللخدمة اإلجتماعیة، اعتمدت الدراسة 

وخبراء رعایة  االجتماعیین األخصائیین لتأثیر شبكات التواصل على قیم الشباب، دلیل مقابلة مع

طالب من طالب الكلیات النظریة والعملیة لجامعة ) 80(الشباب، طبقت الدراسة على عینة 
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وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة  .خبیر) 20(طنطة بمحافظة الغربیة عینة من الخبراء بلغت 

المشاركة، تدعیم صلة الرحم،  وهي أن شبكات التواصل اإلجتماعي تؤدي إلى تنمیة معارف

المشاركة في المناسبات العامة واإلجتماعیة، تدعیم ثقافة الحوار مع اآلخرین، تزییف وعي 

 ) 2012خالد، . (للوطن االنتماءالشباب بقیمة 

شبكات التواصل اإلجتماعي وأثرها على القیم لدى طالب : بعنوان) 2014الطیار، (دراسة  -3- 3

، هدفت الدراسة إلى بیان أثر شبكات التواصل ا جامعة الملك سعود بالریاضنموذج" تویتر " الجامعة 

 : اإلجتماعي على القیم لدى طالب الجامعة من خالل التعرف على األهداف الفرعیة التالیة

  . بیان اآلثار السلبیة المترتبة على استخدام طالب الجامعة لشبكات التواصل اإلجتماعي -

  . المترتبة على استخدام طالب الجامعة لشبكات التواصل اإلجتماعي بیان اآلثار اإلیجابیة -

  . التواصل اإلجتماعي في تغییر القیم اإلجتماعیة لطالب الجامعة بیان أثر شبكات -

الجزء األول یختص : المجزأ إلى قسمین االستبیاناستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي واعتمد على 

 .بالتغیرات الشخصیة والوظیفیة لألفراد عینة الدراسة المتمثلة في العم والخالة، األخ، التخصص الدراسي

فقرة تتمثل في اآلثار السلبیة واإلیجابیة الناتجة عن استخدام مواقع ) 48(الثاني یتكون  الجزءوأما 

ة الدراسة الحالیة من طالب جامعة الملك سعود بالریاض على اختالف التواصل اإلجتماعي، وتكونت عین

طالبا وتوصلت الدراسة إلى ) 2274(تخصصاتهم وقد تم اختیارهم بطریقة عشوائیة وبلغت العینة النهائیة 

السلبیة لشبكات التواصل تمثلت في التمكن من إجراء عالقات غیر أن أهم اآلثار : عدد من النتائج أهمها

اإلطالع : من الجنس اآلخر، اإلهمال في الشعائر الدینیة، وأن أهم اآلثار اإلیجابیة تمثلت في شرعیة

، تعلم أمور جدیدة من خالل شبكات التواصل اإلجتماعي، التعبییر بحریة فیهعلى أخبار البلد الذي نعیش 

ات التواصل وأن أهم مظاهر تغییر القیم نتیجة شبك ،عن الرأي، التمكین من تخطي حاجز الخجل

لطالب لشبكات التواصل اإلجتماعي والقدرة على مخاطبة الجنس اجتماعي ظهر في تعزیز استخدام الا

  ) 2014الطیار، . (اآلخر بجرأة

  : مناقشة الدراسات السابقة: سابعا

للدراسات السابقة التي تناولت ارتباط الشبكات التواصل اإلجتماعي بالقیم اإلجتماعیة من خالل عرضنا 

  : قد تشابهت الدراسات فیما یليف
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اعتمدت ) 2014الطیار، (و ) 2016عمر وآخرون، (اعتمدت كل الدراسات على المنهج، فالدراسة  -

اعتمدت على المسح ) 2012نومار، (و ) 2005الحسینة، (ودراسات  ،على المنهج الوصفي التحلیلي

) 2012خالد، (ودراسة  ،اعتمدت على المنهج الوصفي اإلرتباطي) 2013الجموعي، (ودراسة  ،الوصفي

اعتمدت على المنهج الوصفي ) 2003أمین سعید، (اعتمدت على منهج المسح اإلجتماعي، أما دراسة 

  . اعتمدت على المنهج الوصفي التحلیلي) 2002ماجد عبد العزیز الخواجا، (ودراسة 

  : بین الدراسات فاختلفت من حیث األهداف االختالفاتأما 

تهدف إلى التعرف على دور القیم اإلجتماعیة في الوقایة من الجریمة ) 2005الحسینة، (فالدراسة  -

والتعرف على القیم التي تعمل على الوقایة من الجریمة وأیضا معرفة الفروق في قیمة األمانة واحترام 

  . الجار وحقوق الغیر

 فتهدف إلى معرفة اإلرتباط بین القیم اإلجتماعیة والتوافق النفسي) 2013عي، الجمو (دراسة  -

  . اإلجتماعي لدى الطالب الجامعي

فتهدف إلى الكشف عن آثر استخدام مواقع الشبكات اإلجتماعیة في العالقات ) 2012نومار، (دراسة  -

  . ائراإلجتماعیة من خالل دراسة عینة من مستخدمي موقع الفایسبوك في الجز 

فتهدف إلى معرفة آثار استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي على ) 2016، وآخرونعمر (دراسة  -

  . التحصیل الدراسي لطلبة الصف العاشر

فتهدف إلى بیان مدى تأثیر شبكات التواصل اإلجتماعي على القیم اإلجتماعیة ) 2012خالد، (دراسة  -

  . لعامة للخدمة اإلجتماعیةلدى الشباب الجامعي، من منظور الممارسة ا

فتهدف إلى بیان اآلثار السلبیة المترتبة على استخدام طالب الجامعة ) 2014الطیار، (ة دراس  -

لشبكات التواصل اإلجتماعي وبیان اآلثار اإلیجابیة المترتبة على استخدام طالب الجامعة لشبكات 

 التواصل اإلجتماعي وبیان أثر شبكات التواصل اإلجتماعي في تغییر القیم اإلجتماعیة لدى طلبة

  . الجامعة

 واالتجاهاتهدفت الدراسة إلى بیان تأثیر استخدام األنترنت على القیم ) 2003أمین سعید، (دراسة  -

  . لشباب الجامعيلاألخالقیة 
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األنترنت على  النتشاراإلجتماعیة  اآلثارفهدفت إلى بیان ) 2002ماجد عبد العزیز الخواجا، (دراسة  -

  . من الطلبةالشباب ذات أهداف تخص فئة الشباب 

وبالتالي فقد اختلفت نتائج الدراسات ولكن معظم الدراسات أكدت على وجود ارتباط بین شبكات التواصل 

و ) 2005الحسینة، (اإلجتماعي والقیم اإلجتماعیة، وكذلك اختلفت الدراسات في األداة فاعتمدت دراسة 

اعتمدت ) 2013الجموعي، (ة أما دراس االستبیانعلى ) 2014الطیار، (و ) 2016عمر وآخرون، (

اعتمدت ) 2012نومار، (على مقیاس القیم اإلجتماعیة ومقیاس التوافق النفسي اإلجتماعي، أما دراسة 

اعتمدت على المقابلة والمقیاس لقیاس تأثیر شبكات ) 2012خالد، (، و دراسة واالستبیانعلى المالحظة 

  . التواصل اإلجتماعي على قیم الشباب

  : الحالیة من الدراسات السابقة موقع الدراسة

  . وهنا سوف نعرض نقاط االتفاق واالختالف بین دراستنا والدراسات السابقة

  : نقاط التشابه

حیث تهدف إلى معرفة اإلرتباط بین القیم ) 2014الطیار، (و ) 2012خالد، (تتفق دراستنا مع دراسة  -

  . اإلجتماعیة وشبكات التواصل اإلجتماعي

على المنهج المتبع ) 2014الطیار، (و ) 2016عمر وآخرون، (تتفق دراستنا مع الدراسات السابقة  -

  . وهو المنهج الوصفي التحلیلي

) 2014الطیار، (و ) 2016عمر وآخرون، (و ) 2005الحسینة، (تتفق دراستنا مع كل من دراسة  -

  . االستبیانعلى األداة وهي 

  : نقاط االختالف

كزت على ارتباط شبكات التواصل اإلجتماعي بالقیم اإلجتماعیة في حین الدراسات األخرى دراستنا ر  -

خالد، (مختلفة عن محور اهتمام دراستنا عدا دراسة  أخرى حاولت ربط القیم اإلجتماعیة بمتغیرات وأبعاد

  ). 2014الطیار، (و ) 2012
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فدراستنا اعتمدت على المنهج الوصفي  :تختلف دراستنا مع الدراسات األخرى حول المنهج المعتمد -

اعتمدت على منهج المسح الوصفي ) 2012نومار، (و ) 2015الحسینة، (التحلیلي في حین نجد دراسة 

اعتمدت ) 2012خالد، (ودراسة  ،رتباطياعتمدت على المنهج الوصفي اإل) 2013الجموعي، (ودراسة 

  . المسح اإلجتماعي منهج  على

حول أداة ) 2012خالد، (و ) 2012نومار، (و ) 2013الجموعي، (راسة تختلف دراستنا مع د -

اعتمدت على مقیاس القیم اإلجتماعیة ومقیاس التوافق النفسي ) 2013الجموعي، (الدراسة، فدراسة 

) 2012خالد، (اعتمدت على المالحظة واالستبیان، ودراسة ) 2012نومار، (اإلجتماعي، أما دراسة 

  . والمقیاس، أما دراستنا فتعتمد على اإلستبیاناعتمدت على المقابلة 

  فرضیات الدراسة : ثامنا

  : الفرضیة العامة/ 1

  . التجاهات الشباب نحو استخدام التیك توك عالقة بالقیم اإلجتماعیة -

  : الفرضیة الفرعیة/ 2

  . إلستخدام التیك توك عالقة القیم المعرفیة لدى الشباب -

  . إلستخدام التیك توك عالقة بالقیم السلوكیة لدى الشباب -

  . إلستخدام التیك توك عالقة بالقیم الوجدانیة لدى الشباب -
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  : خالصة الفصل

من خالل ما تطرقنا إلیه في هذه الدراسة من أسباب اختیار الموضوع وأهمیته وأهدافه وفروض 

الدراسة والدراسات السابقة كل ذلك ساعدنا على فهم واستیعاب الموضوع استیعابا دقیقا، كما ساعدنا على 

  .شكالیتنا المطروحللوصول إلى إجابة واقعیة لسؤال إ ودراسته إتباعهمعرفة ما یجب 

 

 

 

 

  

 



 " TIK TOK"التیك توك : الفصل الثاني

  :تمهید-

  .نشأة تطبیق التیك توك: أوال

  .تعریف تطبیق التیك توك: ثانیا

  .مدخل عام عن تطبیق التیك توك: ثالثا

  .خصائص وممیزات تطبیق التیك توك: رابعا

  .استخدامات تطبیق التیك توك وعالقتها بالقیم: خامسا

  . لتطبیق التیك توك اآلثار اإلجتماعیة: سادسا

  .خالصة -
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  :تمهید

لقد ساهمت مواقع التواصل االجتماعي بشكل كبیر في االنحالل األخالقي الذي تعرفه 

والتیك توك هو أحد  ،والذي كان في مراحل سابقة یتم في الخفاء وراء ستار األخالق والتدین ،المجتمعات

لة مهذه المواقع التي استطاعت تحقیق انتشار كبیر، وتجدر اإلشارة إلى أن التیك توك هو عبارة عن ع

لكن األمر  ،عن النفسفیه ذات وجهین استولت على شباب الیوم، فمنهم من یستعمله إلبراز مواهبه أو التر 

فارغي العقول لنشر ما یعتبرونه موهبة لكن لتیك توك وجه آخره استغله الكثیر من تعدى هذا فأصبح 

الذي یعتبر من رموز ،یعتبرها النقاد تشویه لسمعة المسلمین ألنها تنزع مبادئ وقیم أخالقیة منها الحیاء 

  .األمة اإلسالمیة وعلیه سنتطرق في هذا الفصل إلى جملة من العناصر تخص التیك توك
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  ) :(TIKTOK:نشأة تطبیق التیك توك: أوال

" ، إطالق تطبیق "ألیكسزو"حیث قرر 2014في أغسطس ) (TIK-TOKنشأ تطبیق التیك توك

في األسواق " لویس یانج" شریكهو  وهبعد فشل التطبیق األول الذي طرحه  ، " MUsicallyمیوزكل

دقائق لقتل الملل عند الباحثین عن الدورات  5والخاص بعرض فیدیوهات تعلیمیة قصیرة التتجاوز 

من المحتوى المرئي  واالستفادة، ما یتیح لهم فرصة أكبر للتعلم، " on Line"التعلیمیة المتخصصة 

عن المحتوى، إال  االنصرافالمعروض، نظرا ألن طول الفیدیو التعلیمي یصیب األغلبیة بالملل، وبالتالي 

 "التعلیم" فكرة من فیدیوهات أن التطبیق ومند الیوم األول لطرحه كان مصیره الفشل، فكان البدیل تحویل ال

لف دوالر أ 250 نظرا ألنهما في مأزق حیث یدیناني ،"باك الديب" ، وتأدیة مقاطع "الرقص"إلى 

، كلفمنها ألن تصویر محتوى تعلیمي أمر م %8تهما، ولم یتبقى معهما سوىفكر للمستثمرین الذین تبنوا 

  .على شهرة عالمیة وانتشار واسع"كلي میوز " قتها، وقد نجح األمر، وحازو " زو"على حد تصریح

  ".التیك توك"وظهور " میوز كلي"اختفاء 

، مبني على "  TIK TOK"، تطبیقا جدید أسماه " بمینغ تسانغ"أطلق الصیني  2016في سبتمبر 

الذي نجح في جذب المراهقین لمدة عامین متتالین، وبحسب ما نشره موقع الجدید فیه حسب " میوز كلي" 

إلى  انتقلوا بحساباتهم علیه" میوزكلي" البریطاني وقتها فإن مستخدمي تطبیق "  inews"ه موقع تقریر نشر 

میوز "صاحب " ألیكس زو" دون حاجة إلى إنشاء حساب جدید، والسبب في ذلك هو أن " التیك توك"

هو التیك موقع إلكتروني ما: رحاب طلعت" ( التیك توك" هو نفسه نائب المدیر التنفیذي لتطبیق " كلي

كان األكثر نجاحا وانتشارا " التیك توك" استمر كالتطبیقین  في النجاح كل على حدى إال أن  .توك

بحوث في السوق، أن التطبیق تم لل) سنسر تاوور( ، حیث أكدت إحصائیات  شركة 2018خاصة في 

دولة ومنطقة  150ي ول من العام الجاري، وتم تداوله فملیون مرة في الربع األ 45،8تحصیله أكثر من 

" تویتر"و"فیس بوك"في العالم ، وتصدر قائمة األكثر تحمیال على المتاجر اإللكترونیة، أكثر من 

ملیون  150فقط من قبل  2018البحوث أنه تم استخدامه في الصین في شركة  ، كما ذكرت "إنستغرام"و

وأندونسیا والیابان ومالیزیا وتایالند منها كامبودیا واتسعت دائرته لیصل إلى مناطق جدیدة  مستخدما،

التیك توك  قرارهما باختفاء األول لصالح " ، و"میوز كلي" صاحبي بالطبع الشرق األوسط، لینفذوالفیتنام، و 

لیجدوا أنفسهم دون سابق " میوزكلي"مستخدمي ، حیث استیقظ  2018أغسطس 12 حة یومالثاني صبی

عالمتین التجاریتین تحت اسم واحد وتطبیق واحد، وصل عدد ، بسب ضم ال"التیك توك" إنذار على نصة
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مرجع " التیك توك" موقع إلكتروني ماهو: رباب طلعت(ملیون مستخذم  500مستخدمیه شهریا إلى 

  ).سابق

هي شبكة  Douynینویعرف أیضا باسم دو  :)(TIK-TOKتعریف تطبیق التیك توك: ثانیا

 تشانغ"بواسطة مؤسسها  2016تم اطالقها في سبتمبر  ،إجتماعیة صینیة لمقاطع الفیدیو الموسیقیة

ثانیة أو عمل  15وهو نظام أساسي للفیدیو حیث یمكن للمستخدمین تحمیل مقاطع فیدیو مدتها " مینغبی

  .قصة مدتها دقیقة واحدة

یتركز التطبیق على الموسیقى، وقد تم تصمیمه في البدایة لألشخاص لتسجیل مقاطع فیدیو ألنفسهم تتم 

  .زامنة الشفاه مع األغاني، لقد أصبح المستخدمون أكثر إبداعام

طعان فیدیو منفردان في شاشة ، وهما مق" duets"یمكن للمستخدمین إنشاء مقاطع فیدیو فردیة أو 

   كرمةیم كما فعلت العدید من أشرطة الفیدیو على الهدف هو أن تصبح في نهایة المطاف م، المتین منقس

من مدینة بكین مقرا لها، وتشیر " میوزكلي"وهي شركة  TIKTOKالمالكة لتطبیق  وتتخذ الشركة األم

المشاهیر نظرا لعدم توافدهم إلیه بشكل كبیر  الستقطابالمعلومات إلى أن الشركة قد أنفقت أمواال طائلة 

كما كان متوقع، فتمكن من استضافة مشاهیر كثر، كما یكثر وجود المراهقین فیه بشكل كبیر هناك 

  ).2018نوفمبر،  19تیك توك، : محمد سید( .أیضا

  "  TIK TOK"مدخل عام عن تطبیق:ثالثا

طة اللثام عن جانب من جوانب مالقد ساهمت مواقع التواصل اإلجتماعي بشكل كبیر في إ

یتم في الخفاء، في ظل  قةالعربیة، والذي كان في مراحل ساب األخالقي الذي تعرفه المجتمعات االنحالل

  .و وراء ستار األخالق والتدین االجتماعيالنفاق 

هو أحد هذه المواقع التي استطاعت تحقیق انتشار كبیر، وأصبحا عبارة عن ملهى " التیك توك"و

لیلي مباشر للعري و اإلیحاءات غیر الالئقة والرقص الماجن، حیث رفع الحیاء عن مجتمع لطالما كان 

تشار تحقیق ان" التیك توك"ئه في خانة الحرمات والممنوعات، حیث استطاع تطبیق یصنف عرض نسا

حیث اكتسحت مقاطعه المصورة لشباب وشابات یرقصن على أغاني مختلفة،  كبیر في الدول العربیة،

بلباس مثیر وحركات ساخرة وال أخالقیة، في الوقت الذي انتشرت فیه مقاطع صادمة لبعض الفتیات 
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وزوجات رفق شریك حیاتهن داخل غرف النوم وهو ما لم تتعود علیه ایلن في الشارع، یرقصن ویتم

الرقص والعري الفاضح أحد الفواحش والمحرمات، إذ بقي هذا النوع من  اعتبرالمجتمعات العربیة، فطالما 

الممارسات لسنوات، إذ دفع شغف الغالبیة لتجربة هذا التطبیق من مراهقات، محجبات ومتبرجات كلهن 

یتفنن في استظهار مواهبهن في الرقص وخوض تحدیات مختلفة داخل غرفهن أو حتى في الشوارع 

  .والطرقات 

عن هذا التطبیق قد ساهم في كسر حرمة البیوت بشكل ال یصدق لدرجة أن الفتیات  هیكنا 

وبغناء أغلبه من أغاني المالهي اللیلیة  ،ینشرن رقصهن ومیوعتهن داخل بیوتهن بمالبس غیر محتشمة

وحتى في حضرة أبائهن وأمهاتهن أحیانا، خصوصا وأنه من المفترض على اآلباء اإلشراف على أبنائهم، 

يء لهن ولسمعتهن بدال من تسهر بناتهم وردعهن على مثل هذه التصرفات غیر المقبولة والتي ون

  .مشاركتهن الرقص

فكل الفتیات أصبحن یبحثن عن الشهرة بأي ثمن، فإما أن تكون " حمى الشهرة" ذلك انتشار فقرا

واصل اإلجتماعیة، وٕاال فإن كبیرا في التطبیق ومواقع الت وانتشارامحظوظة فتلقي مقاطعها المصورة إقباال 

الوصفة السحریة والسریعة التي تتبعها الكثیر من الفتیات لزیادة عدد المعجبین وهن ال یمتلكن الموهبة وال 

القبول الالزمین، وحتى الشباب یمكنهم الحصول على النجاح والشهرة، ببعض التغیرات والحركات الغبیة 

األفالم األغاني المشهورة، أو إعادة تمثیل بعض لقطات المضحكة على وجوههم، أو الرقص على بعض 

  .بطریقة ساخرة، لحصد جمهور الفتیات المراهقات الراغبات في التعرف علیهم والتقرب منهم

هي أننا نسيء استخدامها فبدل أن نسخرها لخدمتنا فیما  االجتماعيمشكلتنا مع وسائل التواصل 

قط الجانب السلبي منها، وهذا عائد إلى كون هذه التكنولوجیا هو إیجابي ویعود علینا بالنفع، نستغل ف

دخیلة علینا، فهي من ابتكارنا وال نحن ُربینا على التعامل معها، فقد عشنا لقرون وسط دائرة البدائیة 

و في لحظة غیر مسبوقة وجدنا أنفسنا وسط عالم حدیث غریب اإلجتماعي  –والتخلف والتقید الدیني 

  .عنا

  .خصائص وممیزات تطبیق التیك توك :رابًعا

ل من العام الجاري، بعد یعد تطبیق التیك توك أحد أكثر التطبیقات المجانیة تنزیال في الربع األو 

وبشكل عام یمكن ). ملیون مرة في مارس115منها(ملیون مرة على مستوى العالم  315 یلهما تم تحم
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ثانیة، مع إضافة الموسیقى  15ابة ال تتجاوز مدتها یقدم التطبیق فیدیوهات جذ: تفسیر سیماته فیما یلي

تقنیات التصویر  باستخداموبعض المؤثرات الصوتیة بجانب الملصقات التي تضاف إلى الوجه وذلك 

المتاحة على التطبیق والهواتف الذكیة، وهي الفیدیوهات التي یسهل تسجیلها في مختلف األماكن 

فنیة ودون أن تستغرق مشاهدتها وقتا أو جهد، فعند فتح التطبیق ومشاركتها على الفور دون أي متطلبات 

كما تعرض مقاطع الفیدیو الواحد تلو اآلخر، ما یمكن من مشاهدة مئات الفیدیوهات لساعات ممتدة، 

یمكن مشاركتها عبر مواقع التواصل االجتماعي، كما تحول التطبیق إلى منصة للتحدیات الممیزة ومن 

الذي یدعي فیه المشارك أنه یتعرض لالستغالل من قبل مجهول وتحدي  (zoomchaLLenge)أمثلتها

Matildachallenge) ( وتتمثل أبرز سمات التطبیق في ،الذي یحرك فیه المستخدم األشیاء بقواه العقلیة

الحفاظ على خصوصیة المستخدم الذي یظل بمقدوره تحدید هویة من یشارك الفیدیو أو یشاهده أو یعلق 

  (http:// Futureae.com, 2020/ 06/ 26, 09: 20).علیه

وال یمكن الوصول لمحتویات الفیدیو بواسطة محركات البحث ومواقع الویب العادیة، ونتیجة لكثرة 

المستخدمین العددیة، تحظى مقاطع الفیدیو التي تنشر على التطبیق بانتشار واسع، وهو ما یعني إمكانیة 

كما یمكن للمستخدمین أیضا إضافة مقاطع  .ریة من المعجبین والمتابعینتحقیق الشهرة عبر قواعد جماهی

، یكون هذا القسم مرئیا فقط للمستخدم على "لةالمفض"اج وفال تر وأصوات إلى قسم فیدیو وعالمات هاشت

ملفه الشخصي مما یسمح له بالرجوع إلى فیدیو أو عالمة تصنیف أو فلتر أو صوت قام بحفظه 

  (http:// Futureae.com, 2020/ 06/ 26, 09: 20).مسبقا

  :استخدامات تطبیق التیك توك وعالقتها بالقیم: خامسا

یتم استخدام تطبیق التیك توك عبر الطرق وتتجسد هذه الطرق في فتح تطبیق التیك توك ما على 

ة ثانی 60عشرة ثانیة أو  15لتصویر مقطع فیدیو قصیر جدید حتى "+" رالمستخدم إال التعرف على ز 

فالم وذلك من األأو أغنیة أو مشهد مشهور من أحد  بیق یعتمد على اختیار مقطع موسیقىلكن التط

  .، ثم محاكات الفیدیو وٕاعادة تمثیل المشهد بطریقة ساخرة غالباCDخالل النقر على أیقونة 

وبعد تصویر مقطع الفیدیو یمكن للمستخدم تطبیق تأثیرات مختلفة، باإلضافة إلى إمكانیة تسریع 

أو إبطاء الفیدیو أو إضافة ملصقات أو ایموجي، إلى جانب إمكانیة إضافة تأثیرات حركیة مختلفة على 

كة اجتماعیة للمستخدم مشاركة مقطع فیدیو من هاتفه مباشرة ومثل أي شبمقاطع الفیدیو، كما یمكن 
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أخرى، بمجرد فتح التیك توك یظهر للمستخدم مقاطع الفیدیو الرائجة مع إمكانیة السحب األعلى 

مقاطع فیدیو جدیدة أو استعراض أبرز الوسم والموضوعات الشائعة والبحث عن مستخدم أو  الستكشاف

ب بأي مقطع فیدیو أو موضوع ما من خالل تبویب البحث وذلك مع إمكانیة النقر مرتین إلبداء اإلعجا

الضغطة مطولة إلبداء عدم اإلعجاب باإلضافة إلى إمكانیة متابعة المستخدمین وتلقي تنبیهات عند نشر 

  ).2018نوفمبر  19التیك توك، : محمد سید(.مقاطع فیدیو جدید

  .اآلثار االجتماعیة لتطبیق التیك توك: سادسا

والنبذ االجتماعي  بین اإلدمان والنبذ االجتماعي ح اآلثار اإلجتماعیة لتطبیق بین اإلدمان راو تت

  :وغیر ذلك وهو ما یمكن الوقوف علیه تفصیال على النحو التالي

  .یمكن للمستخدمین االشتراك في خمس تحدیات مختلفة" التیك توك" في : تحدیات خطرة -1

) In MyFeelingaschallenge(وهي تحدیات التي حظي بعضها بشهرة واسعة، مثل تحدي 

وتطلب  الرقص خارج السیارة أثناء "( كیكي" الذي احتاج مختلف وسائل التواصل اإلجتماعي وعرف بإسم

الذي تطلب أداء حركات راقصة على  )Oh Nanana(بحانب تحدي ،)سیرها لیتسبب في موت البعض

قي ال شر من مقاطعة دور هام شم" تشارلزوث سابفیر" أنغام األغنیة نفسها وهو ما أسفر عن كسر كاحل

  .راحة لهابدوره إجراء ج وتطلبأثناء تصویر الفیدیو،  انجلترا

أحد أخطر التحدیات الذي لقي شعبیة كبیرة على التطبیق على ) Skull breaker(ویعد تحدي

الرغم من خطورته التي تصل إلى حد الوفاة من ناحیة، وبدایته على سبیل الدعابة بین طالبین في اسبانیا 

فبموجب ذلك التحدي، یحاول  (http:// Futureae.com, 2020/ 06/ 26, 09: 20):من ناحیة أخرى

شخصان عرقلة الثالث أثناء قفزه، وهو ما أسفر عن إصابات عدیدة وخطیرة للعدید من المشاركین 

 ارتجاجلى إوبخاصة في الظهر والرأس، وهو ما حذر منه األطباء لما قد تنجم عنه من إصابات قد تصل 

  .لل والوفاةالمخ والش

وعلى الرغم من ذلك یجدر القول إن تلك التحدیات بشكل عام تمنح التطبیق خصوصیة تضیف 

  .اآلخرینلى جاذبیته، وتدفع المستخدمین إلنشاء محتویات جدیدة ومشاهدة محتوى إ
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على  -رة نسبیا، تتعدد بالمثل التحدیات الهادفة على التطبیق والتي منهایوبجانب التحدیات الخط

الذي یهدف إلى توعیة الشباب بمخاطر مواكبة الموضة والشراء  Style not Fashionسبیل المثال

  .المتزاید لألزیاء على البیئة، ویشجع على إعادة تدویر المالبس للحد من تلوث البیئة

ما، فإذا كان قیال أو معدو  تمعي إلى حد بعید بعدد المتابعین،القبول المج اقترن :النبذ اإلجتماعي -2

 شعر المستخدمون بأنهم منبوذون ال یرغب أحد في صداقتهم، وهو ما قد یسفر عن الوحدة واالكتئاب

 بأي طریقة ممكنة االنتباهویدفعهم  إلى مقارنة  أنفسهم بأصدقائهم، بل وجذب 

(20 :09 ,26 /06 /2020 ,http:// Futureae.com) تحول إلى محاوالت بائسة وخرقاء للفت االنتباهیل.  

ة والخفیفة أحد أسهل الوسائل لزیادة أعداد المعجبین، إذ تجذب تلك ضیقویعد ارتداء المالبس ال

  .ة لتتجاوز مشاهداتها مئات اآلالففیضعالنوعیة من الفیدیوهات ذوي النفوس ال

ودون  ،أو بعبارة أخرى، یدخل المستخدمون سباقا متحدما للتمیز عن األقران من مستخدمي التطبیق

وهو ما  االجتماعيالنبذ  أوتحقیق الشهرة أو امتالك قاعدة عریضة من المعجبین قد یشعرون باإلحباط 

تطبیق للباحثین عن الشهرة التي ال یسهل تحقیقها على وسائل التواصل  "التیك توك" یعني أن 

  .إدمانهالمقابل  في  سفرمقارنة بهذا التطبیق، وهو ما قد ی)ستجرامنا فیسبوكن سنابشات( ، مثلاالجتماعي

بر الرسائل والتحرش بالمستخدمین، ع لتنمریتستر كثیرون خلف حسابات وهمیة ل: الحسابات الوهمیة - 3

ال یحول  هفي االعتبار أن تحویل الحسابات إلى حسابات مغلقة لألصدقاء فحسبوالتعلیقات، مع األخذ 

هو ما یمكن فهمه بالنظر لطبیعة المستخدمین، للكافة، و  دون ظهور صورة البروفایل والمعلومات أسفله

ومع ذلك تتراجع فعالیة الضوابط  ،عاما 13 فیمكن ألي شخص إنشاء حساب على التیك توك بشرط عمره

  (http:// Futureae.com, 2020/ 06/ 26, 09: 20) .التي تحول دون تسجیل من قل أعمارهم عن ذلك

السیما في الهند والبرازیل –فادت بعض التقاریر مع تنامي أعداد المستخدمین صغار السن، أف

علیهم بل وقتلهم في بعض  األطفال عن طریق التطبیق واإلعتداء باستدراجوبعض الدول العربیة 

الرقابة األبویة على التطبیق  وهو ما دفع الهند إلى التحذیر من مخاطره، ویساهم في ذلك تراجع الحاالت،

  .دیوهات غیر الئقةیقین وصغار السن لفبدوره عن تعرض المراههو ما یسفر إلى حد بعید، و 
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" وضع األمان العائلي" ةك أعلن التطبیق في فبرایر الماضي عن إضافة خاصیوعلى خلیفة ذل

كن األولیاء األمور على الرقابة الصارمة على سلوكیات أبنائهم ونمكنهم أیضا من ربط حسابات التي  تم

  (http:// Futureae.com, 2020/ 06/ 26, 09: 20).زات وٕایقافها عن بعدبجانب تشغیل الممی أبنائهم

رغم أن التطبیق یدور حول التواصل االجتماعي مع الجمهور، إال أنه في الواقع  :العزلة االجتماعیة -4

التي یحیطون بها  بالعالقات االهتمامیمیل مستخدمیه إلى العزلة اإلجتماعیة لدرجة أنهم ال یستطیعون 

  .   ویفضلون الشاشة عن تلك 

یقضي مستخدموه ساعات طویلة على هو التطبیق، ویستنزفون الكثیر من : مضیعة للوقت والطاقة -5

بعض قد یجني من ورائه المال ولكن لیس الكل، فهناك مخاطرة بأن أن الورغم  بال نتیجة الوقت المال

  .ال تقدم ما یریدون فإنك ال تحصل على أي شيء في المقابل وعندما .المتابعین قد یحبون أو ال یحبون

رغم أن التطبیق لم یكن یقصد استخدامه بهذه الطریقة إال أننا نشاهد بعض الفتیات : العري والدعارة -6

ویقدمن هذا تحت ضغط  ،في بعض األحیان الجمهور الصغیرات یظهرن أجسامهن أثناء الرقص إلرضاء

  .ین وال یریدن أن یخسرن لزیادة نسب المشاهدةمتابعة المعجب

نظرا ألن التطبیق یسمح لك بمشاركة جمیع أنحاء العالم، فإن فرص التحرش  :مصدر التحرش -7

اللفظي والجسدي موجودة، ویعد النقد على الشاشة أمرا طبیعیا، ولكن قد یصادف نفس األشخاص في 

  .الحیاة وقد یمثلون تهدیدا لهم

قد تعرف صدیقا من مستخدمي  ،معظم مستخدمي التطبیقات مهووسون بنفسهم: النرجسیة -8

TIKTOK  وكل ما یطلبونه هو تصویر مقطع فیدیو لهم أثناء قیامهم بكل تلك األعمال المجنونة التي

  .یعتقدون أنها تجعلهم یبدون جذابین

تجاوزوا اآلن حد إیذاء النفس أصبحت مقاطع  TIKTOKمستخدمون :األلم الذاتي وتعذیب النفس -9

  .الفیدیو الخطرة، والرقص أمام القطارات والسیارات، والتعذیب إلظهار النفس وزیادة المتابعین

إذا فشلوا في تحقیق رغبتهم في القبول ینتج عن ذلك التوتر  TIKTOKمستخدمو : االكتئاب - 10

  . واالكتئابوالضغط 
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المتبعین إلى المشاهد الفاضحة والتي تؤدي  االنتباهقد یصل جذب  :السجنالنهایات المأساویة و  - 11

أمام أعین كل أسرة تخشى على أبنائها من تركهم  مثلةالفسق واألإلى قضایا مخلة بالشرف أو الدعوة إلى 

  .بمفردهم بدون رقابة على هذا التطبیق
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  : خالصة

عملة بوجهین استولت على شباب الیوم، فمنهم من یستخدمه یمكننا القول أن تطبیق التیك توك 

لكن األمر تعدى هذا فقد أصبح التیك توك وجه آخر استغله فارغي  ،إلبراز مواهبه أو الترفیه عن النفس

لكن یعتبرها النقاد تشویه لسمعة المسلمین ألنها تنزع المبادئ والقیم  ،العقول لنشر ما یعتبرونه موهبة

  .بینها الحیاء الذي یعتبر رمز من رموز الدولة اإلسالمیةاألخالقیة من 
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  :تمهید

رغم تعدد الفلسفات والتصورات لمفهوم القیم إال أن موقفها من أهمیة القیم وضرورتها للسلوك 

اإلنساني واحد ال یتغیر، إذ یتفق الجمیع على أثرها البالغ في تشكیل سلوك اإلنسان وبناء شخصیته 

فالقیم عملیة اجتماعیة تختص بالجنس  Kوتعریفه بذاته كما أنها تعد من أهم خصائص المجتمع اإلنساني

بأنها " كروبیر"البشري وتستمد أهمیتها من وجوده في المجتمع، فال وجود للمجتمع دون قیم كما قال 

  ".سطحي الورقة في تالصقها"ك

فالقیم االجتماعیة تساعد اإلنسان على وعي وٕادراك وضبط وجوده االجتماعي بحیث یكون أكثر 

  .ته لالرتباط بغیره من األفرادفعالیة، فهي تضبط حاج

وعلیه سنتطرق في هذا الفصل إلى جملة من العناصر تخص القیم االجتماعیة من مفاهیم 

ومكوناتها ومستویاتها ومصادرها وخصائصها ووظائفها إضافة إلى األهمیة واألنواع والنظریات المفسرة لها 

  .وأسالیب قیاسها
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  :القیم االجتماعیة: أوال

  :مفهوم القیم االجتماعیة/1

أن القیم  اتفاقلقد حاول العدید من العلماء تعریف القیم االجتماعیة فرغم اختالفهم إال أنه هناك 

  :االجتماعیة غایات أو أهداف یسعى المجتمع لتحقیقها ومن هذه التعاریف نجد

وضبط وجوده االجتماعي هي تلك القیم التي تساعد اإلنسان على وعي وٕادراك " :القیم االجتماعیة-

بحیویة وفعالیة، وهي تضبط حاجة اإلنسان لالرتباط بغیره من األفراد ویستطیع آداء دوره االجتماعي 

  ).97، ص2013الحسین العزي، ( ".بحیویة وفعالیة

لضروب معینة من الرضى والعالقات والنشاطات بأنها تقدیرات اجتماعیة "": جیندز Gindez"یعرفها -

  ).94، ص2014إبراهیم یحیاوي، (. "نظیم االجتماعيوأشكال الت

أو معاییر توجه السلوك ) النجاح والسعادة(بأنها عبارة عن أهداف مثل " ":2010العناني "عرفها ی-

تحدد المرغوب فیه وغیر المرغوب فیه، وهي ثابتة أزلیة أو نسبیة متغیرة حسب ) مثل األخالق(اإلنساني 

إیجابیة أو سلبیة بحیث یمكن مالحظتها أو استنتاجها من السلوك اللفظي وغیر الثقافة والزمان، وهي إما 

  ).124، ص2010العناني، (. "اللفظي لألفراد في المواقف االجتماعیة المتنوعة

أنها موجهات لسلوك األفراد ضمن ثقافة معینة تكسب عبر التنشئة االجتماعیة  ":2010برو "یعرفها -

برو، (. خاصا بمبادئ تكامل فیها األهداف الفردیة مع األهداف العامة للمجتمعویعطیها األفراد اهتماما 

  ).137، ص2010

ها الفرد من خالل ب تحلىهي مجموعة األحكام المعیاریة المتصلة بمضامین واقعیة ی: یعرفها زهران-

في سیاقات ویشترط أن تنال قبول من جماعة اجتماعیة تتجسد  ،تفاعله مع المواقف والخبرات المختلفة

  ).157، ص2005خاطر أحمد مصطفى، ( .الفرد السلوكیة أو اللفظیة

أن القیم االجتماعیة هي جوانب اهتمام داخل المجتمع فالشيء موضع االهتمام لدى اإلنسان  ":بیري"یرى-

  ).94، ص2014إبراهیم یحیاوي، (. أو الجماعة هو الشيء الذي یكون له قیمة لدى هذا اإلنسان أو الجماعة
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  :أهمیة القیم االجتماعیة: ثانیا

فهي عبارة عن روابط تجمع بین  ،تلعب القیم دورا هاما وأساسیا بین الفرد والمحیط االجتماعي

  :البناء االجتماعي، والشخصیة وعلیه فأهمیتها تظهر على المستویین الفردي واالجتماعي

  :على المستوى الفردي

  ).54، ص1980ربیع میمون، (.الحیاة وتبعده عن السلبیةتزود الفرد بالطاقات الفاعلة في  -

  .تعمل على إصالح الفرد نفسیا وخلقیا وتوجهه نحو اإلحسان والخیر والواجب -

صباح زین، (. تعطي للفرد فرصة للتعبیر عن نفسه وتدفعه لتحسین إدراكه ومعتقداته ویفهم العالم حوله -

  ).96،97، ص2015

مله مع األشخاص والمواقف واألشیاء إلى نسق أو نظام للمعاییر والقیم ویكون الفرد بحاجة ماسة في تعا -

  .هذا النظام بمثابة موجهات لسلوكه

  .تمكن الفرد من معرفة ما یتوقعه من اآلخرین وما هي ردود أفعالهم -

  ).78، ص2014إبراهیم یحیاوي، (.توجد لدى الفرد القدرة على اإلحساس بالصواب والخطأ -

ینبع السلوك اإلنساني من القیم التي تنشأ بدورها عن التصور : سارات الفرد وسلوكیاته في الحیاةتحدد م -

وبناء تصوراته عنها هو الذي  نوالمعتقد والفكر، فتفكیر اإلنسان في األشیاء والمواقف التي تدور حوله

راد فیما  ینبغي فعله منظمات لسلوك األفوبناء على ذلك تأتي أهمیة القیم كیحدد منظومته القیمیة، 

  .والتخلي عنه

  :على المستوى االجتماعي

تؤمن القیم للمجتمع حصنا راسخا من : ات االجتماعیة واألخالقیة الفاسدةیتحفظ المجتمع من السلوك-

السلوكیات والقیم التي تحفظ له سالمته من المظاهر السلوكیة الفاسدة، مما یجعله قویا بقیمه یحارب قیم 

  ).46، ص2010الجالد، (.والفسادالشر 
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تساعد المجتمع على التنبؤ بما ستكون علیه المجتمعات، فالقیم واألخالقیات الحمیدة هي الركیزة  -

األساسیة التي تقوم علیها الحضارات وتساعد على تحدید مالمح شخصیته المجتمع المتمیزة عن غیره من 

  ).37، ص2010ل المصري، دینا جما( .واستمراریتهالمجتمعات وتحفظ بقائه 

، فإذا تضاربت القیم ولم تتضح أي تنظیم اجتماعي في حاجة إلى نسق من القیم یضمن له أهدافه -

إبراهیم (.ي ذلك إلى الصراع القیمي االجتماعي الذي یدفع بالتنظیم االجتماعي إلى التفكك واالنهیاریؤذ

  ).78، ص2014یحیاوي، نور الدین جبالي، 

ذلك أن القیم تشكل محورا رئیسیا من ثقافة المجتمع، وهي الشكل : هویته وتمیزه تحفظ للمجتمع -

لتغلغل القیم في وك اإلنساني الممارس فیه، ونظرا الظاهري البین من هذه الثقافة التي تعكس أنماط السل

ده فإن هویة المجتمع تشكل وفقا للمنظومة القیمیة السائدة في تفاعالت أفرا ،جوانب الحیاة كافة

تبناه من أصول ثقافیة ومعاییر قیمیة تشمل بما ت االجتماعیة، فالمجتمعات تتمایز وتختلف عن بعضها

نواحي الحیاة المختلفة وتظهر القیم كعالمات فارقة، لتمیز المجتمعات عن بعضها،  ومن هنا فإن الحفاظ 

أفراده والتي هي جزء من على هویة المجتمع تنبع من المحافظة على معاییره القیمیة المتأصلة لدى 

  ).46، ص2010الجالد، (.عمومیاته الثقافیة

  :مكونات القیم االجتماعیة: ثالثا

ویضیفها إلى أطره المرجعیة للسلوك، ویتم القیم نتاج اجتماعي یتعلمها الفرد ویكتسبها تدریجیا 

أن یفصل بعض الدوافع یتعلم الفرد  ،ذلك من خالل التنشئة االجتماعیة أو عن طریق التفاعل االجتماعي

  :تتكون القیم االجتماعیة من ثالث مكونات وهي ناه واألهداف على غیرها، ومن

معیاره االختیار الشعوري في انتقاء القیمة من بدائل مختلفة بحریة كاملة بحیث  :المكون المعرفي -1

بكاملها، وهذا یعني أن االختیار  هینظر الفرد في عواقب انتقاء كل بدیل ویتحمل مسؤولیة انتقائ

یة إلى القیم المستوى األول لسلم الدرجات المؤدالالشعوري ال یشكل اختیارا یرتبط بالقیم، حیث یعتبر 

استكشاف البدائل الممكنة، النظر في عواقب كل بدیل، ثم : ویتكون من ثالث خطوات متتالیة هي

  ).208، ص2013أبو جادو، ( .االختیار الحر

معیاره التقدیر الذي ینعكس في التعلق بالقیمة واالعتزاز والشعور بالسعادة  :مكون الوجدانيال -2

الختیارها والرغبة في إعالنها على المأل، ویعتبر التقدیر المستوى الثاني في سلم الدرجات المؤدیة إلى 
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أعلى التمسك بالقیمة على الشعور بالسعادة الختیار القیمة، ثم : القیم ویتكون من خطوتین متتالیتین هما

  )161، ص2003الخطیب وآخرون، (.المأل

هو الذي تظهر فیه القیمة، فالقیمة تترجم إلى سلوك ظاهر، ویتصل هذا الجانب  :المكون السلوكي -3

بممارسة القیمة أو السلوك الفعلي واألداء النفسي الحركي، وفي هذا الجانب یقوم الفرد بممارسة القیمة 

  .استخدامها في الحیاة الیومیةوتكرار 

  :مصادر القیم االجتماعیة: رابعا

القیم االجتماعیة تعطي معنى للحیاة سواء في ذلك حیاة الناس كأفراد أو كجماعة، فاإلنسان 

ما یتناسب مع قیمة ذلك الشيء عنده ولذلك الفرد یكسب . یسعى وراء شيء ما، یبدل في ذلك الجهد

  :ر منهاویتعلم القیمة من عدة مصاد

تعتبر األسرة نقطة البدء التي تزاول إنشاء وتنشئة الفرد اإلنساني، فهي نقطة البدء المؤثرة في : األسرة -1

ى لضبط السلوك واإلطار الذي كل المراحل الحیاة إیجابا وسلبا، وهي من مصادر األخالق والدعامة األول

  ).40، ص2014د، أبو سع(. فیه اإلنسان أول دروس الحیاة االجتماعیة یلتقى

وفیها یتعلم الفرد العادات  ،كما أن األسرة تعتبر اللبنة األساسیة االجتماعیة األولى في المجتمع

عبد المعطي (.طئة لاللتزام بالسلوك الصحیح واالبتعاد عن الخاطئوالتقالید والقیم والمعاییر الصحیحة والخا

  ).وآخرون

األساسیة، أما التفاعل بین األسرة والفرد یكون أشد كثافة حاجات الكما أنها تعمل على إشباع 

وأطول زمنا وهذا إلى جانب العالقة االنفعالیة التي تربطهما إلى غیر ذلك من المستویات الفردیة 

  ).50، ص2004خطاب، (. واالجتماعیة

في ذلك األم  كما تعتبر األسرة البیئة األولى التي تتولى العنایة بالطفل ورعایته وتوجیهه ویساهم

وقیمته  دهم وفقا لمعاییر مجتمعه وثقافتهثم األب فاألسرة تزرع القیم لدى أبنائها من خالل تربیتهم وٕاعدا

  ).46،47، ص2012محسن جلبوب، (. فهي أكثر الوحدات تأثیرا في النسق القیمي
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وتأثیرها على  ،كانتهاتعتبر المدرسة المؤسسة االجتماعیة الثانیة بعد األسرة من حیث م :المدرسة -2

  ).238، ص2013عبد المعطي وآخرون،(.الفرد وتطویر سلوكه وخبراته وقیمته وأفكاره مستقال

والشباب لدمجهم في ثقافة مجتمعهم والقیم االجتماعیة  النشءوعلیه فالمدرسة تختص في تربیة 

فإن المدرسة تقوم بتأسیس عالقات اجتماعیة مشابهة ومتینة بین  ،موجهات ضابطة لصفوف السلوك

أعضاء وجماعات المجتمع المدرسي، ویتیح لها تنظیم عملیات التفاعالت االجتماعیة مهتدیة بمجموعة 

والشباب یجعلهم  النشءوالمعاییر التي وضعها المجتمع، فهي تستخدم القیم لتشكیل شخصیة  من القواعد

اتهم وتوجیهها واالعتماد علیها في یالذي یمكنهم من ضبط سلوك ،المرجعي لقیم المجتمعیتمثلون اإلطار 

تقویم الناشئ لسلوكیاته ولسلوك اآلخرین، وفي الحكم على األفكار واألشخاص واألحداث والمواقف في 

  ).198،197، ص2012محمد، (.ضوء ما هو إیجابي ومرغوب

باالهتمام والدراسة منذ زمن طویل، وهي ثاني أهم كما تعتبر المدرسة مؤسسة اجتماعیة حظیت 

فرغم ضبط المدرسة لكثیر من  ،مؤسسة بعد األسرة في إثراء الفرد بمختلف القیم والمعتقدات واالتجاهات

  ).37، ص2012الجموعي مؤمن، (. سلوكیاته یبقى یحتاج المزید من القیم

لمعاییر والقیم االجتماعیة، لا سلیما وذلك تبعا وعلیه فاألسرة تسعى دوما إلى توجیه وٕارشاد األسر توجیه

  .حتى یكون متماشیا مع توجهات وثقافة المجتمع

" كایم دور"یرى بعض علماء االجتماع أن المجتمع هو صانع القیم ویتزعم هذا االتجاه  :المجتمع -3

مما یجعل المجتمع  ،ویبالغ فیه إلى أن یرى المجتمع صانعا لكل تراث الحضارة والقائم على رعایة التراث

سلطة آمرة وفي نفس الوقت عون مرغوب فیه لتحقیق التوافق مع القیم االجتماعیة، والفرد الذي یسیر 

، 2008سعید بن مبارك آل زعبر، (. نبذ منهبر صالحا ومن یكون عكسه ویخالفه یعلى قیم مجتمعه یعت

  ).105ص

مجتمعه الذي ینشأ فیه، ومصدر القیم الثقافیة إن المصدر األساسي لقیم الفرد هي ثقافة : الثقافة -4

تاریخ الجماعة أو تراثها التاریخي الذي تنقله عن طریق التنشئة االجتماعیة إال  السائدة في المجتمع ما هو

من جیل إلى جیل آخر، فكل من األجیال یعلم الجیل الذي یلیه أساسیات القیم االجتماعیة بما یكون قد 

دیل نتیجة لظروفه وخبراته الخاصة، باإلضافة إلى إسهام كل من التربیة والتنشئة نالها على یدیه من تع

فإنهما یسهمان في تعدیل وتطویر ما یحتاج منها  ،االجتماعیة في المحافظة على قیم المجتمع األساسي
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 االلتزامماعة ومصدر یة في الثقافة تشكل ضمیر الجوجدیر بالذكر أن القیم األساس .إلى تعدیل وتطویر

  ).315، ص2003همشري، (. بین ضمائر أعضاء الجماعة االلتقاءفي المجتمع وتعبر عن نقاط 

فالتعالیم الدینیة  ،معتنقیهاتعد الدیانات سواء كانت سماویة أو فلسفیة المصادر الرئیسیة لقیم  :الدین -5

همیة ودور الدین كمصدر للقیم أل" أبرهام ماسلو"تعتبر من المصادر الرئیسیة لكثیر من القیم، وقد أشار 

  ).44، ص2012نایف بن خبربوش هندي الدویبي، (. في العدید من كتاباته

كما یمثل الدین المصدر الرئیسي لقیم كثیرة ومن أمثلة القیم التي یدعو إلیها الدین العمل وٕاتقانه 

فالدین یهتم  ،ت والمعاصيوالعلم، واألمانة والصدق والحب واإلخالص واالبتعاد عن االنحرافات والشهوا

 «بالفرد وبرغباته وأموره، وكیفیة ممارستها، فهو باق مدى الحیاة نورا  یهدي البشریة لقوله سبحانه وتعالى

فالدین یعلم األفراد الكثیر من القیم ومن بعض خصائص . 9الحجر»ِإنَّا َنْحُن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن 

وار هذه القیم أنها ترتبط بالسلوك البشري في كل مظاهره، وأبعاده، وتسایر الطبیعة البشریة في كل أط

، 1999حسین الفهمي، (. وأنها یمكنها أن تشمل وتحتوي مواقف الحیاة كلها ،نموها خالل خبراتها المتجددة

  ).146ص

ة أنها تعتبر هذه المجموعة أحد المؤسسات التنشئة االجتماعیة، وتتمیز هذه الجماع :جماعة الرفاق -6

افقهم من حیث المستوى االجتماعي واالقتصادي والتعلیمي وحتى العمر تحمل نفس الخصائص مع من یو 

  ).100،101صص ، 2014صباح الزین، (. والجنس وهذه الجماعة تؤثر في قیم الفرد وعاداته وطریقة معاملته

وهي أحد المؤسسات الهامة والفعالة التي  ،جماعة الرفاق أحد األوساط االجتماعیةكما تعتبر 

تساهم في تنشئة الفرد وتكوینه كونها تعطیه مساحة كبیرة من الحریة في بنائها وحمایتها وتنظیمها، 

وتشعره بالثقة في نفسه وبمكانته وتتكون جماعة الرفاق من مجموعة من أفراد متقاربین في العمر، یلتقون 

حیث یزاولون أنشطة مشتركة، حیت تلعب  ،في نفس الحي أو المؤسسةبین الحین واآلخر بحكم وجودهم 

مراحل العمریة، الجماعة الرفاق دورا كبیرا في تشكیل اتجاهات األبناء وقیمهم وسلوكهم في مختلف 

وتتضح أهمیة هذه الجماعات في دورها في تشكیل ثقافة الشباب وبلورة قیمهم من خالل ما كشفت عنه 

  ).62،61صص ، 2006الزیدو،(.نتائج الدراسة التي تناولت طرق وأنماط تمضیة أوقات الفراغ بین الشباب

فبفضل خاصیة  ،االجتماعیة لألفرادفي عملیة التنشئة یساهم حیث یعتبر كباقي المؤسسات  :اإلعالم -7

الجماهیریة یقوم بنقل ثقافة المجتمع والمجتمعات األخرى، وكذلك األفكار والمعلومات والمعارف وهذا ما 

  .)49، ص2012محسن جلوب الكناني، ( .یشكل قیم لألفراد وبذلك یتم تحدید نوع الثقافة في المجتمع
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ة عن المؤسسات االجتماعیة األخرى في عملیة التنشئة كما تقوم وسائل اإلعالم بدور ال یقل أهمی

ولكن كان هذا الدور عالج ذو حدین، ففي الوقت الذي یتم فیه عن طریقها نقل القیم والمعاییر االجتماعیة 

ر هذه القیم والمعاییر یالمتفق علیها بین أفراد المجتمع، فإنها في نفس الوقت تقوم بصورة غیر مباشرة بتغی

  ).55، ص2004خطاب،().سلبیة(أخرى جدیدة  وٕاحالل قیم

  :خصائص القیم االجتماعیة: خامسا

تعتبر القیم أحد المحددات األساسیة للسلوك االجتماعي وهي نتاجات الهتمامات ونشاطات الفرد 

  :والجماعة ویمكن تحدید خصائص القیم االجتماعیة بأنها

منه ومن رغباته ال من خارجه واإلنسان هو  القیمة مسألة نسبیة شخصیة متغلغلة في اإلنسان تنبع -

الذي یضفي على الشيء قیمته، فالحجاب الذي ترتدیه المرأة ما هو إال قطعة قماش ال قیمة له من 

ثل قیمته الكبرى في اعتقادها بأن هذا الحجاب سیكون على سبیل المثال سببا ، ولكن تتمالناحیة المادیة

  ).76، ص2017بوعطیط، ( .في رضا اهللا عز وجل

تختلف عند الشخص بالنسبة لحاجاته ورغباته وتربیته وظروفها، كما أنها تختلف من شخص آلخر  -

ومن زمن آلخر، ومن ثقافة إلى أخرى ومن شعب إلى آخر وال یوجد مقیاس معین شامل وعام نستطیع أن 

وهي ال تفهم إال في  نقرر قیمة معینة ونعممها على جمیع المجتمعات ألنها تختلف في أحكامها القیمیة

  ).94، ص2005ان، زاهي الرشد(. الذي یعیش فیه الفردالمجال السلوكي وفي اإلطار الثقافي 

القیم قواعد عامة تحدد وتوجه السلوك المواقف المختلفة وتفرق بین السلوك المقبول وغیر  تعتبر -

  ).19، ص2005السید، ( .المقبول

ن القیم تتسم بالثبات النسبي إال أنها قابلة للتغیر بتغیر الظروف تتصف بالقابلیة للتغیر بالرغم من أ -

  ).208، ص2006أبو جادو، (. االجتماعیة ألنها انعكاس لطبیعة العالقات االجتماعیة ونتاج لها

القیم معان مجردة تتسم بالموضوعیة واالستقاللیة، تتضح معانیها الحقیقیة في السلوك : القیم تجریدیة -

والواقع الذي تعیشه، فالعدل من حیث هو قیمة یحمل معنى ذهنیا مجردا غیر محسوس، لكنه الذي تمثله 

  ).64، ص2017محمد الفاتح حمدي، (.یتخذ قیمة من الواقع الحي الممارس
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إلصدار األحكام تقیس وتقیم وتفسر وتعلل من بمعنى أن القیم االجتماعیة تعد بمثابة معیار  :المعیاریة -

إلنساني، أي أن الثقافة وبواسطة التنشئة االجتماعیة التي تتخذ أسلوبا معینا خاصا خاللها السلوك ا

وتعمل على صیانة التركیب االجتماعي وتأییده أي  ،یتماشى مع معیار الثقافة المعینة التي تبتدعها

طوش بن بع(.تتضمن القیم االجتماعیة نوعا من الرأي أو الحكم على موقف ما أو شخص ما أو معنى معین

  ).154،153صص ، 2014عبد الحكیم، 

بوعطیط، (. أي أنها ذات إلزام جمعي وتخضع لمنطق المجتمع ونظمه وقوانینه االجتماعیة :القیم تلقائیة -

  ).76مرجع سابق، ص

ففي كل فترة زمنیة هناك تصور كامل للقیم ولما هو مقبول وما هو  :القیم تعبر عن خصائص حضاریة-

، 2008بن حبیلس أمین، ( .مرفوض، وهي تتضمن خصائص حضاریة تنبع من الحضارة التي تعیش فیها

  ).30ص

سالم، ( .تتمیز أنها لفظیة وغیر لفظیة حیث تتضح إما أقوال الفرد أو أفعاله من خالل أنشطته المختلفة -

  ).21، ص2012

بن (. تتمیز بأنها أساسیة في حیاة الفرد فهي بمثابة مرشد وموجه لكثیر من األنشطة اإلداریة اإلنسانیة -

  ).203، ص2014غالب، 

  :وظائف القیم االجتماعیة: سادسا

من المعروف أن الحیاة ملیئة بمجاالت التعامل والتفاعل بین الناس لذلك فهي تشمل على عدید 

لمركبة المتداخلة، وهذه القیم لها درجات مختلفة من التأثیر على الفعل ویرجع هذا إلى من القیم البسیطة وا

أن القیم لیست متساویة في األهمیة، فهي تقع في ترتیبات هرمیة، وترتب تبعا ألفضلیتها ومستوى أهمیتها 

قیم االجتماعیة لتي تؤدیها الحیث تسبق القیمة العظمى، ثم تأتي التي تلیها وهكذا ومن أهم الوظائف ا

  :ليمای

  .القیم تدفعنا إلى تفضیل أو تبني إیدیولوجیة سیاسیة أو دینیة دون األخرى -

القیم تساعد المجتمع على مواجهة التغیرات التي تحدث فیه من خالل تحدید االختیارات الصحیحة،  -

  .التي تجعل هذا المجتمع مستقرا متماسكا في إطار موحد
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مثالیة للسلوك والتفكیر في المجتمع تتجسد في القیم، وعلى هذا تصبح القیم أشبه إن جمیع األسالیب ال -

بالخطط الهندسیة للسلوك المقبول اجتماعیا، بحیث یصبح األفراد على إدراك أفضل الطرق للعمل والتفكیر 

نمطا معینا من الشخصیات القادرة على التوافق الشخصي  وغیرها وعلیه فهي تعطي في النهایة

  .جتماعياال

كما تؤدي إلى تحقیق التوافق النفسي االجتماعي ألن كل مرحلة عمریة یمر بها اإلنسان نسق من القیم  -

یمیزها عن المراحل األخرى، وهذا النسق القیمي یعمل على تحقیق توافق الفرد مع معاییر االجتماعیة 

  .)77، ص2017بوعطیط، (. السائدة في المجتمع

أحكام على أفعالنا وأفعال اآلخرین كما أنها عملیة وسیطة للمقارنة فهي تستخدم تساعدنا في تقدیم  -

  .لتقییم في ما إذا كنا على حق وذو كفایة مثل اآلخرین

القیم هي المدعمة لألنظمة االجتماعیة وهي التي تحافظ على البناء االجتماعي، وذلك من خالل ما  -

  .جتماعيتحث علیه من تماسك وانتظام داخل اإلطار اال

  .القیم تستمر خالل التاریخ ومن تم تعمل وتحافظ على هویة المجتمع -

القیم رموز أو صور المجتمع في عقول األفراد فهي توجه السلوك بطرق مختلفة حیث توجهنا إلى أخد  -

  )21، ص2007الحسنیة، (. مواقف معینة من القضایا االجتماعیة

  .فسه لآلخرین أو یتقبل بها اآلخرینتحدد الطریقة التي یقدم بها الفرد ن -

  .تستعمل من أجل إجراء المقارنة بین األفراد -

  .تقود إلى اتجاهات محددة فیما یتعلق بالقضایا المجتمعیة -

  ).148، ص2009العزة، (.تقود إلى تفضیل إیدیولوجیة سیاسیة أو دینیة معینة -

كما أنها تعمل على إعطاء النظم  ،ناسقةببعضها البعض حتى تبدو متتربط أجزاء ثقافة المجتمع  -

  .االجتماعیة أساسا عقلیا یصبح عقیدة في ذهن أعضاء المجتمع المنتمین إلى هذه الثقافة

تحافظ على تماسك المجتمع فتحدد له األهداف ومبررات وجوده وبالتالي في ضوئها وتحدد لألفراد  -

  ).27، ص2005الزیود، (. سلوكاتهم
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  :االجتماعیة في النسیج االجتماعيدور القیم : سابعا

القیم االجتماعیة تتجلى في محبة الناس والتعاطف معهم واإلنسان االجتماعي یرى في الحب 

ما محركا الحیاة اإلنسانیة هالوسیلة الوحیدة المالئمة للروابط المتعددة بین الناس، كما أن الحب والكره 

ا تغلب الحب على الكره استمرت الحیاة في تألقها وٕاعطائها وبین قطبیها تتأرجح الحیاة إیجابا وسلبا، فإذ

وٕاذا تغلب الكره كان تفسیرها وركودها، وهذا وذاك لهما عالقة بالقیم السلبیة واإلیجابیة ففي الحالة التي 

األعمال البناءة في الحیاة وحیث یتغلب الكره یكون الزهد في العمل وٕاذا حصل یتغلب الحب فیها تكون 

فهي العاطفة التي  أن الحب لیس قیمة كما یرى البعض وانما جعلها تتجاوز القیمة، ن تهدیمیا بیدالعمل كا

تسیر القیم تحت لواءها، وٕاذا لم یكن الحب قیمة وكانت العاطفة والمودة، كان كل ما یمسه یتمتع بقیمة 

  ).23،22، ص2004سعید على الحسنة، (. من القیم سواء كانت الحقیقة أو الخیر أو الجمال

ویرى لبیت القیمة بأنها تلك الحالة من الدافعیة التي تشیر إلى المعاییر الشخصیة والثقافیة، أو 

  .ن بدایة الفعلبی هي التوجه نحو التجربة وتحوي االلتزام العمیق أو الرفض الذي یؤثر في نظام االختیار

هتمام فإنه حتما یكسب االكما یرى القیمة أنها االهتمام بأي شيء، فإذا كان أي شيء موضوع 

  .قیمة، والقیم لیست خاصیة في الشيء ذاته بل هي عالقة بهدف أو غرض ما في الحیاة اإلنسانیة

والمجتمع یلعب دورا هاما في تشكیل شبكة العالقات االجتماعیة وكذلك یلعب دورا یتجلى في 

ام األبناء آلبائهم وأمهاتهم وأقاربهم و التماسك االجتماعي وتقویة الروابط بین أفراد المجتمع من خالل احتر 

وٕاخوانهم فالروابط بین األب وابنه أو األخ وأخیه هي ثوابت واجبه االحترام، كما لها دور في الهویة 

كما  ،الوطنیة التي تمثل الجانب المهم من ذاتیة الفرد وتفكیره ومن تطلعاته خاصة في المرحلة الراهنة

ي الوعي بمطالب هذا الوطن ومعالجته واالبتعاد عن كل ما یؤدي للقیم االجتماعیة دور یتمثل ف

  .)64،63، ص2009مخلوف بومدین، (.وحدته

  :أنواع القیم االجتماعیة: ثامنا

تعتبر القیم االجتماعیة معاییر یستطیع اإلنسان أن یحكم بها على كل ما یصدر عنه أو غیره من     

أم خطأ، ویمكن تقسیم القیم االجتماعیة من حیث قبولها أو أـقوال وأفعال، أهي حق أم باطل، صواب 

 :رفضها إلى قیم إیجابیة وقیم سلبیة
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  :القیم االجتماعیة اإلیجابیة

ها الفرد إلصالح نفسه وبناء مجتمعه وإلصالحه العقائدي والفكري وهي مجموعة مبادئ یتخذ     

اإلسالم وتغطي كل من الفرد، المجتمع، الدولة واألخالقي، وهي في مجتمعنا عبارة عن قیم مستقاة من 

  :ومن هذه القیم نجد

یعد التعاون من أنبل القیم االجتماعیة ودینینا اإلسالمي یدعو إلیها ألنها تقرب األفراد  :قیمة التعاون-

وتعاونوا على البر والتقوى "من بعضهم، وهي مأخوذة من المساعدة وتقدیم الخدمة وید العون لقوله تعالى

ومن األحادیث النبویة عن أبي موسى األشعري عن النبي صلى اهللا علیه " وال تعاونوا على اإلثم والعدوان

  .رواه البخاري". المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضه بعضا، ثم شبك بین أصابعه:"وسلم قال

إمتحى : يءأصلها المحو والطمس، ویقال عفت الریح األثر إذ محته وطمسته وعفى الش :قیمة العفو-

إن "ولم یبقى له أثر والعفو مثل محو الذنوب وكل من استحق عقوبة فتركته فقد عفوت عنه، لقوله تعالى

. ومنه العفو من القیم االجتماعیة، ولها آثار في توطید العالقات بین األفراد والجماعات" اهللا لعفو غفور

  ).129-131صص ، 2014الحسین عزي، (

سامیة (.ءة وتجاوز أخطاء اآلخرینویقصد بها البساطة في التعامل والعفو عن اإلسا :قیمة التسامح-

  ).یقز ر 

وهو مطابقة التعبیر للحقیقة أیا كان لون التعبیر بالقفول أو الحركة أو اإلشارة أو  :الصدققیمة -

بیر أمر خارجي بالتألیف، فإذا كان التعبیر عن الذات وجب أن یكون مطابقا لما في النفس وٕاذا كان التع

  .وجب أن یكون مطابقا له

من معاییر التعامل االجتماعي في اإلسالم إخالص النیة هللا عند العمل والتعامل مع  :قیمة اإلخالص-

الغیر ألن اهللا یجازي على العمل بمقدار اإلخالص له فإن الناس یكفرون بالمعاملة الطیبة إذ لم یحصلوا 

  ).96، ص2008سعید بن مبارك آل زعیر، (. ا وهذا لیس من اإلخالصعلى نظیرتها أو لم یأخذوا مقابله

  :القیم االجتماعیة السلبیة

  :هي عكس اإلیجابیة حیت تكون غیر مرغوبة في المجتمع أو مذمومة ومنبوذة فیه   
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تعني أخذ شيء یمتلكه شخص آخر دون علمه، وتعتبر السرقة جریمة في مختلف القوانین  :السرقة-

  .واألدیان، لهذا حرم اإلسالم السرقة ووضع عقوبة للسارق منها السجن ومنها االكتفاء بالتعزیز

توجب شروط تستوجب ذلك فلیس كل سرقة تس وعقوبة السارق هي الحد إما بقطع ید السارق، لكن هناك

  .)96سعید بن مبارك آل مبار، مرجع سابق، ص(.الحد

وهو مضایقة، تحرش، أو فعل غیر مرحب به من النوع الجنسي یتضمن مجموعة من األفعال  :التحرش-

ة واالنتهاكات البسیطة إلى المضایقات الجادة التي من الممكن أن تتضمن التلفظ بتلمیحات جنسیة أو إباح

ر التحرش الجنسي فعال مشینا بكل المقاییس ویعرف المركز المصري بتعوصوال إلى النشاطات الجنسیة وی

طبیعة جنسیة یضایق المرأة أو یعطیها لجنسي بأنه كل سلوك غیر الئق له التحرش ا"لحقوق المرأة 

  ".إحساسا بعدم األمان

صابات د أو المجتمعات مسببا أضرار أو إهو استخدام القوة أو التهدیدات ضد الذات أو األفرا :العنف-

  .أو وفیات، حیث یستخدم العنف كوسیلة للتأثیر على  اآلخرین

ویعتبر من األمور التي تحظى باهتمام القانون إذ یمنع تفشیها ویعمل على قمعها، ویعرف العنف في      

المعجم النقدي لعلم اجتماع بأنه سلوك العقالني، یعود أصله إلى مركب من المیول والمصالح 

حالل المجموعة نفسها وٕانه في الكثیر من األحیان هو سلوك قمعي تسبب إلى حد ما انالمتخاصمة التي 

  .ومتالزم مع عملیة اختالف النظام

أو الفحشاء هو مصطلح یشیر إلى إقامة عالقة جنسیة بین شخصین دون زواج، ویعتبر الزنا في  :الزنا-

ا تتفاوت أهمیتها ما بین الثقافات عدة أدیان فعال محرما وغیر أخالقي وال دیني لكن ممارسة الزن

مصطلح ویفضلون مصطلح والمجتمعات، بینما هناك العدید من األشخاص یعارضون استخدام هذا ال

 .https :llor.wikipedia.org" العالقة الزوجیة الجنس خارج"

  :النظریات المفسرة للقیم االجتماعیة: تاسعا

عملیة اكتساب األخالق والقیم تبدأ منذ "النفسي أن  وترى مدرسة التحلیل: نظریة التحلیل النفسي-1

مرحلة الطفولة المبكرة حیث یكتسب الطفل أناه األعلى من خالل التواجد مع الوالدین بدور ممثلي النظام 

فهما یعلمان الطفل القواعد األخالقیة والقیم التقلیدیة والمثل العلیا للمجتمع الذي یتربى فیه الطفل، ویتم 

یق استحسان الطفل عندما یفعل ما یجب علیه فعله وٕابداء عدم الرضا واالنزعاج عندما ذلك عن طر 
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یخطئ فیما یجب أن یفعل، ومن هنا یتكون لدى الطفل نظام من القیم والقواعد األخالقیة المتمثلة 

ي وعطیة، عبد الهاشم(" باألنا األعلى وهو یقابل الضمیر" فروید"بالمحتویات والمرغوبات، فیكون ما أسماه 

  ).212، ص2009

عملیة اكتساب القیم تتم عن طریق التعزیز "یرى أصحاب النظریة السلوكیة أن  :النظریة السلوكیة-2

ت اإلیجابي والسلبي ویتعاملون مع القیم على أنها إما إیجابیة أو سلبیة، كما أنها لیست أكثر من استنتاجا

كتسابه نتیجة عملیة تفاعل المعلم ن القیم كسلوك یتم اسلوكیون إلى أال من السلوك الظاهر للفرد، وینظر

مع الممیزات البیئیة وتعزیز استجابته لها، فمن الممكن أن یتعلم الفرد السلوك المرغوب فیه والسلوك الغیر 

مرغوب فیه اعتمادا على مبادئ التعلم ذاتها وقائمة على تدعیم استجابات وتعزیزها، والسلوك األخالقي 

أبو مغلي (".شراطيعن طریق التعلم اإلب بالطریقة ذاتها التي یكتسبها أي سلوك آخر، وذلك یتعلم ویكتس

  ).94، ص2002وسالمة، 

إلى اكتساب القیم على أنها عملیة إصدار أحكام تنظر المدرسة المعرفیة التطوریة " :النظریة المعرفیة-3

كاة لنموذج ابنظر هذه المدرسة لیس مح ترتبط ارتباطا وثیقا بنمو التفكیر عند الطفل، واكتساب القیم

اجتماعي أو تكییف للسلوك األخالقي بمقتضى المثیرات البیئیة أو اإلنتاج لقواعد معینة، وٕانما تؤكد أن 

وتالمذته " كولیرج"م االخلق ینشأ من محاولة الفرد تحقیق التوازن في عالقته االجتماعیة، وقدراته العقلیة وق

نفسه وحدد في نظریته مراحل النمو التي یمر بها الطفل " بیاجیه"تخدما أسلوب ببناء نظریة تفصیلیة مس

  .)113، ص2013عبد الحافظ سالمة، ( "والبناءات المعرفیة المنتظمة في نمو التفكیر األخالقي
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  :خاتمة

توجیه نستنتج مما سبق أن القیم االجتماعیة ركیزة أساسیة من ركائز المجتمع نظرا ألهمیتها في       

السلوكیات اإلنسانیة في مختلف مجاالت الحیاة االجتماعیة، فتعمل على الحفاظ على توازن المجتمع 

 تنمویة في المجتمعات الریفیة والحضاریةوتماسك العالقات فیه باعتبارها من أهم الثوابت والمبادئ ال

  .والتغیرات التي تطرأ على المجتمعالقادرة على التكیف مع التحوالت  فهیمن العناصر االجتماعیة الرئیسیة

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة



 خاتمة

 

43 
 

أصبح التیك توك في عصرنا الحالي قوة رئیسیة لدى بعض الشباب إلبراز مواهبهم وأعمالهم، 

ولقد لعب أدوارا كبیرة في حیاة األفراد والجماعات، فكان یرفع أقواما ویضع آخرین وٕان كانوا ال یستحقون 

غیر الممكن هذه المنازل، وكذلك أصبح من السهولة تصفحه عبر الهواتف الذكیة بسرعة وأصبح من 

االستغناء عنه بل أصبح تطویره وٕادخال التحدیثات مستمرة علیه ضرورة قصوى لمواجهة التطور الهائل 

الذي شمل كافة نواحي الحیاة، كما له آثار جامة على القیم االجتماعیة لدى الشباب حیث یعمل على 

 .ا وتقالیدنا ضرب الحائطخلق العزلة واإلدمان من خالل االستعمال المفرط له، حیث ضرب بعاداتن
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  :الكتب: أوال

هم االجتماعیة، دار تأثیر فضائیات الطفل على قیم) 2014(إبراهیم یحیاوي، نور الدین جیبالي،  - 1

  .األیام للنشر، عمان

  .سیكولوجیة التنشئة االجتماعیة، دار المسیرة للنشر، األردن) 2006(أبو جادو، صالح محمد علي  - 2

  .سیكولوجیة التنشئة االجتماعیة، عمان، دار المسیرة للنشر) 2013(أبو جادو، صالح محمد  - 3

سیكولوجیة المشكالت األسریة، ) 2014(أبو سعد، أحمد عبد اللطیف والختانة، سامي محسن  - 4

  .الطبعة األولى، دار المسیرة، األردن

جتماعي، دار الیازوري للنشر، علم النفس اال) 2003(أبو مغلي سمیح وسالمة عبد الحافظ  - 5

  .األردن

الشباب والقیم في عالم متغیر، الطبعة األولى، دار الشروق للنشر والتوزیع، ) 2005(الزیود مجاهد  - 6

  .األردن

  .التنشئة االجتماعیة للطفل، دار الثقافة، األردن) 2003(إبراهیم یاسین وآخرون  الخطیب - 7

  .القیم وتعلیمتها، الطبعة األولى، دار المیسرة، األردنتعلم ) 2010(الجالد، ماجد زكي  - 8

نظریة القیم في الفكر المعاصر بین النسبیة المطلقة، الطبعة األولى، ) 1980(الربیع میمون  - 9

  .الشركة الوطنیة، الجزائر

  .دلیل المرشد التربوي، دار الثقافة، األردن) 2009(العزة سعید حسین  -10

  .العولمة والنظم الحارسة، الطبعة األولى، المؤسسة الوطنیة، الجزائر) 2006(بوزفور منصف  -11

الخدمة االجتماعیة، مفهوم شامل مقاالت ونصوص، الطبعة األولى، ) 2014(بن غالب ظاهر  -12

  .دار الحامد، األردن

رطة، القیم الدینیة للشباب من منظور الخدمة االجتماعیة األزا) 1999(حسن فهمي نورهان، منیر  -13

  .المكتب الجامعي الحدیث

منهجیة البحث في علوم اإلعالم واالتصال، دروس نظریة ) 2017(حمدي محمد الفاتح  -14

  .وتطبیقات، الطبعة األولى، دار أسامة، األردن
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  .التنشئة السیاسیة والقیم، دار إیتراك للطباعة، دون بلد) 2004(خطاب سمیر  -15

إستعمال األنثرنث لغیر المتخصصین، الطبعة األولى، المؤسسة ) 1997(راجي أبو سقراء  -16
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